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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Karya sastra merupakan dokumentasi sosial budaya karena memuat 

peristiwa yang terjadi  di  kehidupan  masyarakat.  Karya  sastra  sebagai  

bentuk  dan  hasil  sebuah  pekerjaan  kreatif, dimana pada   dasarnya     karya 

sastra adalah suatu media yang mendayagunakan bahasa untuk      

mengungkapkan  kehidupan  manusia.  Sebuah  karya  sastra,  pada  umumnya  

berisi   tentang  permasalahan  yang  melingkupi   kehidupan  manusia  

Drama merupakan salah  satu  bentuk  karya  sastra  yang dijadikan 

sebuah dokumentasi  sosial budaya yang menceritakan  kehidupan  seseorang   

di kehidupan  masyarakat  bawah  atau   menengah.  Dalam sebuah drama, 

alurnya pasti   menyimpan   peristiwa - peristiwa   sosial   budaya   yang pernah   

terjadi   di lingkungan  masyarakat. Hasanuddin (2009:8-9) menjelaskan bahwa  

dalam  drama,  masalah  kehidupan  yang  dikemukakan  biasanya meliputi 

aspek - aspek sosial masyarakat, yaitu bagaimana hubungan manusia dengan 

manusia lainnya. Sebagai sebuah  karya, drama memiliki karakteristik khusus 

yakni berdimensi sastra pada satu sisi dan berdimensi seni pertunjukan pada 

sisi yang lain.  

Sebelum sebuah pementasan drama dilakukan maka alur cerita harus 

dituliskan dalam sebuah naskah yang biasa disebut naskah drama. Naskah 

drama adalah sebuah tiruan kehidupan manusia yang diproyeksikan dalam 

sebuah pentas. Melalui drama, penonton seolah melihat kejadian dalam 
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masyarakat atau bahkan kadang-kadang terdapat konflik batin yang seakan-

akan dapat terlihat  bahkan dapat dikatakan bahwa drama adalah potret 

kehidupan manusia baik potret suka cita, manis pahit, ataupun hitam putih 

kehidupan manusia. Hal ini seperti uraian yang dikemukakan Ratna (2007:335) 

bahwa di  antara  genre  utama  karya  sastra,  yaitu  puisi,  prosa,  dan  drama,   

maka drama adalah genre yang dianggap   paling   dominan  dalam  

menampilkan unsur -unsur sosial kehidupan manusia. 

Naskah dalam drama adalah bentuk atau rencana dari sebuah cerita 

drama. Dalam ilmu sastra, naskah lakon atau drama ini merupakan satu jenis 

sastra di samping jenis lainnya karena memiliki elemen yang sama dengan 

prosa pada umumnya. Hal ini ditunjukkan pada elemen yang ada dalam naskah 

adalah tema, amanat, penokohan, alur, latar, konflik, dan cakapan.  Berbicara 

sebuah tema maka akan sangat berhubungan dengan sebuah kondisi yang akan 

digambarkan dalam drama itu sendiri.  

Salah satu tema yang ada dalam sebuah drama sebagai karya sastra 

adalah bentuk kondisi sosial pada masyarakat terhadap kehidupan  

sekelilingnya seperti sebuah kemiskinan. Menurut Koentjaraningrat 

(1984:198), kemiskinan  adalah  masalah  fenomenal  sepanjang  sejarah  suatu  

negara.  Indonesia   adalah   negara   yang   sedang   bangkit   untuk   mulai   

membangun   kembali   dari    keterpurukan  ekonomi  pasca  runtuhnya  Orde  

Baru.  Syahrizal (2006: 6) menjelaskan bahwa masalah  kemiskinan  akhir-

akhir  ini  muncul  kembali  sebagai  suatu  reaksi  atas  kenyataan  bahwa  

kemajuan   perekonomian  yang  tidak  berimbas  menimbulkan  kesenjangan  

sosial  baik  di tingkat dunia maupun di  tingkat nasional.   
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Kemiskinan ini juga membawa perbedaan kelas sosial yang 

menyebabkan  masyarakat  kelas  sosial  tertentu tidak  mendapat  fasilitas  

yang  sama seperti drama yang disajikan oleh seorang sastrawan Gepeng 

Nugroho. Dalam hal ini pemilihan naskah drama “Kampung Kardus” Karya 

Gepeng Nugroho sebagai bahan penelitian dilatarbelakangi oleh adanya 

keinginan peneliti untuk memahami aspek sosial yang tercermin dalam potret 

kehidupan dalam alur drama tersebut.  

Dalam naskah drama yang dikaji tersebut, tema dan kondisi sosial yang 

digambarkan adalah kondisi sebuah perkampungan kumuh yang terdiri dari 

rumah bangunan kardus dimana pekerjaan penduduknya adalah pengumpul 

barang bekas, yang tak lain disebut sebagai seorang pemulung. Selain itu 

setting tempat dan keadaannya adalah sekelompok masyarakat yang sebagian 

besar berprofesi sebagai pemulung dan tinggal di suatu kampung yang dinamai 

“Kampung Kardus”, rumah-rumah dikampung ini semuanya adalah rumah 

semi permanen yang dibangun dari dinding seadanya.  

Dalam cerita yang digambarkan pada naskah kampung kardus tersebut 

dilukiskan keadaan seorang anak yang dimotivasi untuk tetap bersemangat 

sekolah meskipun dalam kondisi keterbatasan kemiskinan yang dialami. Hal 

inilah yang menjadikan sebuah keunggulan yang nyata dalam kondisi sosial 

masyarakat miskin pada umumnya lebih kepada kondisi pasrah tanpa mau 

berusaha untuk memperbaiki hidup.  

Keisitimewaan yang diambil oleh peneliti untuk mengkaji “Kampung 

Kardus” karya Gepeng Nugroho adalah bahwa potret kehidupan mengenai 

kemiskinan yang ada dalam alur ceritanya dapat dikaji secara cermat dan 
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diungkapkan melalui pendekatan sosiologis sastra.Selain itu, kondisi yang ada 

digambarkan dalam naskah dalam bentuk bahasa jawa, hal inilah yang menjadi 

naskah tersebut adalah naskah yang unik. Dari segi makna isi cerita, naskah 

“Kampung Kardus” menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena belum ada 

penelitian sebelumnya yang mengkaji potret kemiskinan yang ada dalam 

naskah “Kampung Kardus”.  

Kajian sebelumnya pernah dilakukan terkait kampung kardus oleh 

Adisastrajaya (2012) dalam makalahnya yang menganalisis mengenai standar 

mutu drama “Kampung Kardus”. Pada kajian analisisnya, penulis makalah 

menganalisa secara singkat dan jelas mengenai kelengkapan naskah pada 

naskah drama “Kampung Kardus” yang meliputi judul, peran, babak, synopsis, 

dialog, setting, tema, alur, perwatakan, retorika, dan amanat. Sedangkan kajian 

penelitian yang akan dilakukan peneliti berkaitan dengan potret kemiskinan 

yang ada dalam naskah drama “Kampung Kardus” karya Gepeng Nugroho 

tersebut.  

Alasan utama mengapa potret masalah kemiskinan menjadi salah satu 

permasalahan sosial yang diangkat dalam kajian ini adalah karena peneliti lebih 

memandang bahwa kemiskinan adalah realitas sosial yang tidak pernah habis 

untuk dibahas secara tuntas dan kondisi tersebut tidak akan pernah hilang dari 

setiap sudut peristiwa dalam drama. Selain itu, belum ada penelitian relevan 

sebelumnya yang sama-sama mengkaji mengenai potret kemiskinan dalam 

naskah drama “Kampung Kasrdus” sehingga sanngat menarik apabila kajian 

ini dilakukan karena mengungkapkan permasalahan realitas social di 

masyarakat.  
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Penelitian lain senada juga pernah dilakukan oleh Nurhamidah (2013) 

dengan judul “Pergulatan Ibu dan Gadis Kecil Miskin Dalam Meraih 

Pendidikan (Sebuah Pendekatan Feminisme dalam Novel Ma Yan)” dimana 

Pemasalahan yang di hadapi dari kisah novel Ma Yan menyangkut tridisi 

patriarki yang sangat melekat dan sulit untuk dilepaskan, serta perjuangan 

seorang gadis kecil dan ibunya dalam mendapatkan pendidikan dalam tradisi 

patriarkati. Selanjutnya penelitian relevan lain dari Sulistiyana (2013) dengan 

judul “Representasi Kemiskinan Dalam Novel Jatisaba Karya Ramayda Akmal 

(Kajian Sosiologi Satra)” menunjukkan bahwa adanya empat gambaran 

kemiskinan dalam novel, yaitu kemiskinan pendidikan, harta, moral dan 

agama. Kemiskinan tersebut merepresentasikan kenyataan sosial masyarakat 

Cilacap yang menjadi latar cerita, representasi kemiskinan dengan persoalan 

sosial yang muncul dalam novel adalah hubungan sebab akibat.  

Kajian penelitian relevan tersebut sedikit banyak memberikan 

gambaran mengenai kemiskinan dalam suatu karya sastra. Dalam penelitian 

sastra, masalah sosial merupakan kajian yang tidak pernah  selesai dibahas oleh 

para peneliti, baik dalam kenyataan maupun tinjauan fiksinya.  Dalam  proses  

penulisan  karya  sastra,  pengarang  seolah  telah  terbius  dan  secara  taksadar 

telah mengungkapkan masalah-masalah sosial ke dalam teks sastra. 

 Kemiskinan dalam naskah Drama Kampung Kardus ini digambarkan 

sebagai kemiskinan yang berbeda dengan potret kondisi miskin lain karena 

kemiskinan pada drama ini terlihat dari kenyataan tempat tinggal yang ada di 

rumah berbentuk kardus namun kondisi tersebut tidak berhenti membuat 

penduduk tidak meraih mimpi dan pendidikan tetap diutamakan.  
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Penelitian ini dilandasi oleh pandangan bahwa sastra pada dasarnya 

merupakan pencerminan dari kenyataan, termasuk kenyataan sosial. Hubungan 

sastra dengan masyarakat adalah mempelajari sastra sebagai dokumen sosial 

dan potret kenyataan sosial. Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut 

maka naskah drama Kampung Kardus merupakan karya sastra yang memuat 

aspek sosiologis berupa masalah-masalah kemiskinan yang terjadi di 

masyarakat.  

Dalam kajiannya pada dasarnya peneliti mengkaji hubungan antara 

karya sastra dengan kehidupan masyarakat di tengah keberagaman disiplin 

sosiologi sastra, peneliti memilih pendekatan-pendekatan dalam sosiologi 

sastra yang relevan dengan permasalah yang peneliti kaji. Pendekatan yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi sastra 

menurut Ian Watt yaitu sastra sebagai ceriminan masyarakat dan analisis 

sosiologi karya seperti yang dipaparkan Wallek dan Warren.  

Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui bentuk-bentuk 

kemiskinan yang terjadi dalam naskah drama Kampung Kardus. Untuk 

menganalisis aspek- aspek sosiologis dalam naskah drama Kampung Kardus 

ini, peneliti menggunakan teori sosiologi sastra, karena teori inilah yang 

dianggap mampu membuka aspek sosiologis berupa masalah kemiskinan yang 

mendominasi naskah drama “Kampung Kardus”.   

Berdasarkan latar belakang di atas maka diperlukan sebuah penelitian 

yaitu peneliti hanya akan mengkaji pada potret kemiskinan yang terdapat 

dalam naskah drama Kampung Kardus karya Gepeng Nugroho ditinjau dengan 

pendekatan sosiologi sastra.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas ini maka diperoleh beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah  bentuk  kemiskinan  dalam  naskah drama Kampung Kardus 

karya Gepeng Nugroho? 

2. Bagaimanakah  faktor-faktor  kemiskinan  dalam  naskah drama Kampung 

Kardus karya Gepeng Nugroho? 

3. Bagaimana  dampak  kemiskinan  dalam  naskah drama Kampung Kardus 

karya Gepeng Nugroho? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan permasalahan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan bentuk  kemiskinan  dalam  naskah drama Kampung 

Kardus karya Gepeng Nugroho. 

2. Mendeskripsikan  faktor-faktor  kemiskinan  dalam  naskah drama 

Kampung Kardus karya Gepeng Nugroho. 

3. Bagaimana  dampak  kemiskinan  dalam  naskah drama Kampung Kardus 

karya Gepeng Nugroho. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara umum sebuah penelitian memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun praktis.  Manfaat penelitian ini sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian   ini   diharapkan   menambah   bahan   kepustakaan   

ilmu   pengetahuan   dan   pengembangan   ilmu   pengetahuan   sastra,   
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khususnya   ilmu   sosiologi  sastra   yang  membahas tentang permasalah 

sosial terutama permasalahan kemiskinan dalam karya  sastra.  

2. Manfaat Praktis  

Penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan  masukan  dan  

dapat  menjadi  bahan  bacaan  dalam  menyinggung  permasalahan  sosial  

kemiskinan  dalam  karya  sastra,  serta bagaimana dampak kemiskinan 

yang  terjadi dalam lingkungan sosial.  

1.5 Definisi Istilah  

1. Potret Kemiskinan 

 Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak 

sanggup  memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan 

kelompok dan juga  tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun 

fisiknya dalam kelompok  tersebut. Dalam hal ini, Soerjono memandang 

kemiskinan dari segi individual  atau kelompok. Kemiskinan merupakan 

salah satu contoh masalah sosial. Masalah kemiskinan bukanlah suatu hal 

yang baru dalam kehidupan masyarakat diseluruh penjuru dunia.  

2. Bentuk Kemiskinan  

 Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk 

permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk yaitu 

kemiskinan Absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan 

kemiskinan struktural 

3. Faktor-Faktor Kemiskinan  

 Faktor-faktor kemiskinan adalah penyebab adanya kemiskinan dalam 

lehidupan masyarakat. Adapun Ciri-ciri kemiskinan dipakai untuk 
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menentukan kondisi miskin merupakan faktor yang menyebabkan 

terjadinya kemskinan yaitu (a) tidak memiliki faktor produksi sendiri 

seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan ketrampilan yang memadai; (b) 

tingkat pendidikan yang relatif rendah; (c) bekerja dalam lingkup kecil dan 

modal kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal 

sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur ; (d) 

berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat 

pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan 

(slum area); dan (e) memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam 

memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam 

mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar 

kesejahteraan pada umumnya.  

4. Dampak Kemiskinan  

 Kemiskinan memberikan dampak sosial yang beraneka ragam mulai 

dari tindak kriminal, pengangguran, kesehatan terganggu, dan masih 

banyak lagi. Dampak adalah akibat dari adanya kondisi kemiskinan. 

Kemiskinan lebih mayoritas pada kurangnya  kebutuhan pokok dimana 

konsumsi ini terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan gizi dan 

kesehatan standar. Akibatnya, kemampuan untuk mencapai standar 

kesejahteraan menjadi rendah seperti menjadi sebuah dampak kemiskinan 

bagi masyarakat. Adapun beberapa dampak yang akan digunakan dalam 

pedoman penelitian ini adalah banyaknya pengangguran , terciptanya 

perilaku kekerasan, banyak anak yang tidak mengenyam pendidikan dan 

susahnya mendapatkan pelayanan kesehatan.  
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5. Naskah Drama

Drama termasuk salah satu genre sastra imajinatif, yang 

mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. Tujuan utama 

drama adalah untuk dipertunjukkan di atas panggung, namun drama juga 

bisa dibaca seperti layaknya puisi, prosa, atau novel ketika sudah terbentuk 

dalam sebuah naskah. 


